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Update je profiel

De aanwezige aandeelhouders hebben er op
8 of 9 december ll. van genoten
Van 'Mozart! - de musical' natuurlijk. U was er toch ook ? Het waren prachtige avantpremières met 1.300 tevreden genodigden. We kregen talrijke felicitaties, die we graag
delen met het ganse team en met Ruben Van keer, de vertolker van de volwassen
Mozart.
Kort na het zomerverlof worden de definitieve data van het culturele dividend van
2018 bekend gemaakt !

Maar ondertussen hebben we voor de snelle beslissers een ander geschenk in
petto!
Inderdaad, we nodigen jullie graag uit voor 'A Night at the Opera' en Pique Dame.

A Night at the Opera
Een aaneenschakeling van hoogtepunten uit de periode van de Italiaanse Opera. Het
is kort dag want de voorstellingen zijn op zaterdag 17 maart in Antwerpen (20.00
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uur) en op zondag 18 maart in Gent (15.00 uur). U mag tot maximaal 4 tickets
bestellen.

Vrijkaarten A Night at the Opera

Pique Dame
De eerste 100 leden die inschrijven met een maximum van 4 tickets per vennoot
worden uitgenodigd op de première van Pique Dame op zondag 25 maart 2018 om
15u00 in Stadsschouwburg Antwerpen .

Vrijkaarten Pique Dame

Korting via Musical Rainbows
Daarenboven kan elke coöperatieve aandeelhouder een
korting van 15% verkrijgen op de komende
voorstellingen van producties van Music Hall
(Roodkapje, Pique Dame, Romeo & Julia, Giselle, het
Zwanenmeer, Hans en Grietje, The Best of Musicals, ..)
Bekijk het komende programma op musichall.be.
U kan de korting activeren door het codewoord
'Musical Rainbows' te vermelden bij bestelling via
telefoonnummer 070/345345

Vragen over Musical Rainbows...
Recent kregen we meerdere vragen over het dividend dat de coöperatieve 'Musical
Rainbows' zal uitkeren. De finale beslissing
daarover valt op de Algemene Vergadering, die volgens de statuten gehouden zal worden
de tweede dinsdag van de maand mei.
De Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van midden januari beslist om 3% voor te
stellen aan de Algemene Vergadering.
Maar definitief kan dat maar worden midden mei. De uitkering zal dan gebeuren kort
nadien.
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Volgens de statuten hebben de D-aandeelhouders, de coöperanten dus,recht op 1
bestuurder in de vennootschap.
Wie zich daartoe geroepen voelt kan zich aanmelden via een mail aan
info@musicalrainbows.be. Ook In het huishoudelijk reglement, te vinden op de website
van Musical Rainbows, staat de te volgen procedure.
Onze inschrijvingsmodule voor nieuwe aandeelhouders staat even 'on hold'. Vooraleer
de inschrijvingen kunnen worden hernomen dienenenkele wettelijke aanpassingen te
gebeuren. Elk jaar dient ook de inschrijvingsperiode bij de overheid vernieuwd te worden.
En die aanvraag is lopende. We verwachten dat de inschrijvingsmodule vanaf 1 april
opnieuw beschikbaar zal zijn.

Tot slot, vergeet niet uw gratis tickets voor A Night at the Opera en Pique Dame te
bestellen......
Rik Duyck,
Zaakvoerder Musical Rainbows

MUSICALRAINBOWS.BE
Je profiel aanpassen - Uitschrijven
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